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Az EU élelmiszeripara
- 294 ezer db vállalkozás

- 4,57 millió  foglalkoztatott

- 1 109 mrd EUR forgalom 

- vállalkozások száma: 13. hely

- foglalkoztatás: 10. hely

- árbevétel: 17. hely
Egy főre jutó hozzáadott érték:
- EU28: 52 779 EUR/fő
- Magyarország: 19 540 EUR/fő
- 24. hely

Egy főre jutó bér:
- EU28: 23 064 EUR/fő
- Magyarország: 8 353 EUR/fő
- 24. hely
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MEGNEVEZÉS 2013 2014 2015 2016 2017*

Vállalkozások száma (db) 5 290 5 348 5 351 5 260 4 758

Átlagos stat. állományi létszám (fő) 95 968 98 581 96 712 92 714 87 753

Vállalkozások vagyona (mrd Ft) 2 318 2 452 2 642 2 737 2 673

Az élelmiszeripar alapparaméterei
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Az export aránya az összes bevételhez

NAV 2013 2014 2015 2016 2017
Exportárbevétel 1 173,9 1 203,8 1 282,4 1 189,1 1 221,3
Összes bevétel 3 495,5 3 528,5 3 683,2 3 513,0 3 637,7
Export aránya (%) 33,6 34,1 34,8 33,9 33,6

KSH 2013 2014 2015 2016 2017
Exportértékesítés 1 012,2 1 046,8 1 147,6 1 159,8 1 212,3
Összes értékesítés 2 625,0 2 725,4 2 828,7 2 872,3 3 038,0

Export aránya (%) 38,6 38,4 40,6 40,4 39,9

Exportárbevétel alakulása (mrd HUF)
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Munkaerőpiaci sajátosságok



Havi bruttó bérek (2017)



GINOP VP

NBT EKD

VEKOP, KMR, szociális szövetkezeti nemzeti forrás, stb.

EU

hazai

Támogatások



Programok Egyéb szabályozás
ÉFS Magyar Élelmiszerkönyv

20 pontos akcióterv Rendeletek
(minőségrendszer, szakképzés 

stb.)
Formálódó cselekvési terv Információáramlás

ÉLÍR

Ernyővédjegy Tárcaközi képviselet

stb.

Agrárminisztérium eszközei az élelmiszeripar fejlesztésére



A Magyar Élelmiszerkönyv aktuális helyzete



A Magyar Élelmiszerkönyv
• Codex Alimentarius mintájára 
Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság (15 tag)

• Magyar Élelmiszerkönyv Szakbizottságok 
– horizontális (pl. analitika), termék 
bizottságok

Feladata: szakmai munka biztosítása.

Tagjai: hatóság, ipar, tudomány, 
fogyasztók képviselői

• I. kötet-Előírások: közvetlenül átvett 
EU irányelvek, közvetlen, kötelező 
nemzeti szabályozás 

• II. kötet-Irányelvek
Céljuk, hogy megerősítsék és kiemeljék 
a Magyarországon előállított termékek 
jellemzőit és minőségét.

• III. kötet-Hivatalos
élelmiszervizsgálati módszerek –
EU módszerek átvétele és saját 
fejlesztésű módszerek



Tejtermékekről szóló 1-3/51-1 számú előírás főbb 
módosításai:

• egyes termékcsoportok esetében meghatározásra került a termékek
megnevezéséhez kapcsolódóan a zsírtartalom jelölésének módja,

• meghatározásra került a feltüntetett zsírtartalom értéke és az ellenőrzések
során mért érték közötti megengedett különbség,

• egyes termékcsoportok meghatározása illetve néhány definíció módosult, új
definíciók kerültek meghatározásra (pld. laktózmentes tejtermék,
termizálás),

• elkészült a vizsgálati módszereket tartalmazó melléklet,

• Trappista sajt szabályozása.



Trappista sajt szabályozása
Jelenleg termékcsoport szinten (oltós alvasztású, érlelt, félkemény sajt) vannak 

meghatározva követelmények

Felhasználható 
összetevők

Sajt alakja

Összetételi 
követelmények

Részletes 
érzékszervi  

követelmények 

Sajt mérete

Előírás       termékszintű 
szabályozás



Módosításokkal elérni kívánt célok

• tejtermék előállítók számára könnyítsük, egyértelműsítsük a jelölési 
kötelezettségeket,

• segítsük a NÉBIH ellenőrzési tevékenységét,

• lekövessük elmúlt években az iparágban bekövetkező változásokat.



Jégkrémekről szóló 2-204 irányelv főbb módosításai

Az irányelvnek nem megfelelő termékek 2020. augusztus 31-ig hozhatók forgalomba.
Az alábbi termék meghatározások változtak: 
• tejjégkrém,  
• tejes gyümölcsjégkrém, 
• Szorbé

Megnevezések módosulnak a vaníliás és a csokoládés jégkrém esetén:
• ezentúl ha vanília aromát tartalmaz, akkor csak vanília ízűnek lehet nevezni.
• ha kakaóport  és nem csokoládét tartalmaz, nem hívható csokoládés jégkrémnek.



1-3/13-1 előírás húskészítmenyekről és előkészített 
húsokról

MÉ 1-3/13-1 A rész II.
5.1 A húskészítmények és előkészített húsok jelölésénél továbbá figyelembe kell venni a
853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 1.14. pontja szerinti
csontokról mechanikusan lefejtett hús meghatározásán túl hogy:
a) Ha a húskészítmény vagy előkészített hús előállításához használt alapanyag (elsődleges
összetevő) több mint 200 mg/kg kalciumot tartalmaz, azt csontokról mechanikusan
lefejtett húsnak kell tekinteni.
b) Ha a húskészítmény vagy előkészített hús kalcium-tartalma több mint 350 mg/kg, a
termék bizonyosan tartalmaz csontokról mechanikusan lefejtett húst. A határérték a
termékben lévő húson és csontokról mechanikusan lefejtett húson kívüli egyéb kalcium
tartalmú összetevőkben levő kalcium-tartalom nélkül értendő.
A B és C részben szereplő termékek megnevezése az egyéb előírások sérelme nélkül, csak
abban az esetben használható, ha a húskészítmény vagy előkészített hús kalcium
tartalma a 350 mg/kg határértéket nem haladja meg.
A kalcium vizsgálati módszere: MSZ EN 15505:2008 B melléklet szerint vagy azzal
egyenértékű módszer szerint történik.



Füstölt fűszerpaprika-őrlemény
ÚJ ELŐÍRÁS JÓ TERMELŐI GYAKORLAT

-követi a I. és a II. osztályú fűszerpaprika-
őrleményekre vonatkozó irányelv 
felépítését

- kitér az általános rendelkezésekre, 
fogalom-meghatározásokra, minőségi 
paraméterekre, jelölésre és a vizsgálati 
módszerekre

Termesztéstől kezdve az összes 
technológiai folyamatot felöleli.
- palántanevelés, termesztéstechnológia
- utóérlelés
- szárítás
- füstölés
- őrlés
- csomagolás



Sör 2-702 irányelv főbb módosításai
• 1333/2008/EK rendelet szerinti kategorizálás (14.2.1)

• Szín pontosítása: a világos, félbarna és a vörös sör esetében (jelenleg egy kategória, 
azért az  EBC színszám bővítésre kerül)

• Érzékszervi jellemzők újra definiálásra kerülnek (sokféle új sör jelenik meg, így pl. a 
keserűség csak a komlós sörökben lelhető fel. ) A BJCP -Beer Judge Certification
Program- egy elfogadott sör bírálati módszer, mely bizonyos részeinek adaptálása 
történne az irányelvbe.

• Ellenőrzési  módszerek közé bekerül a szín meghatározására (MSZ 8761-6, 
spektrofotometriás  módszer)



Hol található?
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/jo-higieniai-gyakorlat-utmutatok

Elfogadott:
 Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához /2018. 

március 12./

Folyamatban:
• Útmutató a tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai gyakorlatához /2009. 

április 29./
• Útmutató a húskészítmények gyártása jó higiéniai gyakorlatához /2009. április 

29./
• Útmutató a sütőipar jó higiéniai gyakorlatához /2008. november 28./

Jó higiéniai útmutatók felülvizsgálata 



Az élelmiszerek elsődleges összetevője származási országának vagy eredet helyének feltüntetése:
Megjelent 2018. május 28-án az élelmiszerek elsődleges összetevője származási országának vagy eredet 
helyének jelöléséről szóló a BIZOTTSÁG (EU) 2018/775 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE . https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&qid=1542553993285&from=HU

Alkalmazás időpontja: 2020. április 1.

„(3) Ha az élelmiszer származási országát vagy eredetének helyét feltüntetik, és az
nem egyezik meg elsődleges összetevője vagy összetevői származási országával vagy eredetének helyével,

a) akkor az érintett elsődleges összetevő származási országát vagy eredetének helyét szintén meg kell
adni; vagy

b) akkor az elsődleges összetevő származási országát vagy eredetének helyét az élelmiszer származási
országától vagy eredetének helyétől eltérőként kell feltüntetni.” /1169/2011/EU 26.cikk (3) /

Nem kell alkalmazni:
• azon termék nevekre, amelyek szokásos vagy generikus névnek tekinthető és ezen nevek földrajzi terület
megjelöléseket tartalmaznak,
• bejegyzett védjegyekre.

Folyamatban van egy „útmutató” elkészítése.

AKTUALITÁSOK AZ Európai Unió élelmiszerekkel kapcsolatos 
jogalkotásában



AKTUALITÁSOK AZ Európai Unió élelmiszerekkel kapcsolatos 
jogalkotásában
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A  BIZOTTSÁG  KÖZLEMÉNYE a  fogyasztók  élelmiszerekkel  kapcsolatos  tájékoztatásáról  szóló  
1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kérdésekről 
és válaszokról (2018/C 196/01) 

Önkéntes tápérték jelölési rendszerekkel kapcsolatos információ csere folyamatban van:
EU Bizottság, 

Tagállamok, 
Élelmiszer-vállalkozók, 

Fogyasztóvédelem között

Bizottság jelentést készít 2018. év végéig.

AKTUALITÁSOK AZ Európai Unió élelmiszerekkel kapcsolatos 
jogalkotásában



Élelmiszeraromák:
Szeptember 18-án megjelent a Bizottság (EU) 2018/1246 rendelete, az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. 
mellékletének a fadesztillátumnak az aromák uniós listájába való felvétele tekintetében történő módosításáról
Október 4-én megjelent a Bizottság (EU) 2018/1482 rendelete, az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. 
mellékletének a koffein és a teobromin tekintetében történő módosításáról

Élelmiszer-adalékanyagok:
NÖVÉNYEK, ÁLLATOK, ÉLELMISZER és TAKARMÁNY ÁLLANDÓ BIZOTTSÁG – Új Élelmiszer és az Élelmiszerlánc 
Toxikológiai Biztonsága szekció állásfoglalásai: antioxidánsok és növényi kivonatok használata („clear labelling”)

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_toxic_20180917_sum.pdf
Húsipari készítményekben nitrit/nitrát tartósítószerek (E 249 – 252) használata
Leírások útmutató felülvizsgálata (2017. június)

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_guidance_1333-2008_annex-2.pdf

Élelmiszer szennyezőanyagok: 
2017. November 20-án megjelent a Bizottság (EU) 2017/2158 rendelete, az élelmiszerek akrilamid-tartalmának csökkentésével 
kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedések és referenciaszintek megállapításáról

A rendeletet 2018. április 11-től kell alkalmazni.
EU Útmutató
FoodDrinkEurope kiadvány (2014) magyar nyelven

https://www.fooddrinkeurope.eu/publication/Download-FoodDrinkEurope-Acrylamide-Pamphlets-in-23-languages/

AKTUALITÁSOK AZ Európai Unió élelmiszerekkel kapcsolatos 
jogalkotásában



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Kuti Beatrix

AM Élelmiszergazdasági és Eredetvédelmi  Főosztály

tel: +36 1 795 3481

E-mail:  beatrix.kuti@am.gov.hu

http://elelmiszerlanc.kormany.hu


